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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penulisan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari batasan 

penelitian dan batasan waktu, manfaat penelitian seperti manfaat akademis dan 

manfaat praktis, penelitian terdahulu, kerangka teori dan konsep, metode 

penelitian, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, 

tipe penelitian, hipotesa serta sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai salah satu negara adikuasa di dunia, Amerika Serikat dikenal 

sebagai negara yang menjunjung kebebasan berbicara, kebebasan memilih, 

kebebasan pers, dan hak asasi yang dijamin sepenuhnya, sehingga dengan jaminan 

itu setiap warga negara bebas melakukan apa saja sepanjang tidak melanggar 

undang-undang dasar dan falsafah negara yang dianut.1 Hal ini juga menjadi dasar  

bagi sebagian besar warga negara di Amerika Serikat untuk mengikuti berbagai 

kegiatan politik yang sedang berlangsung di negaranya seperti kegiatan kampanye 

pemilihan Presiden dari awal hingga akhir. 

Kampanye pemilihan Presiden di Amerika Serikat biasanya diawali dengan 

kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing kandidat di internal 

Partai hingga terpilih menjadi perwakilan Partai yang akan bertaruh melawan 

kandidat dari Partai lainnya. Bagian terakhir dari kampanye pemilihan Presiden di 

                                                           
1   U.S. State of Department Diplomacy in Action, Human Right, diakses dalam 

https://www.state.gov/j/drl/hr/, (17 Februari 2017, 22:466 WIB). 

https://www.state.gov/j/drl/hr/
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Amerika biasanya akan mempertemukan dua kandidat terkuat yang berasal dari 

Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua Partai tersebut merupakan Partai 

terkuat yang sering terpilih sebagai Partai yang memerintah Negara Amerika 

Serikat secara bergantian. Selain dari Partai Demokrat dan Partai Republik, 

kandidat yang berasal dari Partai atau kubu lain juga pernah tampil dalam ajang 

pemilihan presiden di Amerika Serikat. Pemilu pada tahun 1980 diikuti oleh 

kandidat yang berasal dari berbagai kubu atau Partai seperti Jimmy Carter dari 

Partai Demokrat, Ronald Reagan dari Partai Republik didampingi oleh Anderson 

dari kelompok  independen (sempalan dari Partai Demokrat), Edward Clark dari 

Libertian dan Barry Commoner dari Citizen.2 Kegiatan pemilihan presiden di 

Amerika serikat khususnya pada saat kampanye para kandidat selalu menjadi 

pusat perhatian dari sebagian besar warga maupun media masa. Setiap kandidat 

yang mengikuti kegiatan kampanye selalu mendapat sorotan dari masyarakat dan 

menjadi bahan berita bagi media. Hal-hal yang dianggap menarik dari para 

kandidat presiden seperti keterampilan, kelemahan, kasus dan skandal juga turut 

menjadi bahan pemberitaan dan sorotan media.  

Kesadaran masyarakat Amerika Serikat yang tinggi mengenai masalah 

politik di negaranya membuat para kandidat semakin diuji kemampuan dan 

kelebihannya pada saat melakukan kampanye. Oleh sebab itu aksi kampanye dari 

masing-masing kandidat selalu berupaya menggunakan berbagai strateginya 

selama berkampanye untuk dapat meyakinkan masa seperti kemampuannya dalam 

hal penampilan, gaya bicara, materi program sampai  gambaran pelaksanaan 

                                                           
2  David Leip, 1980 Presidential General Election Results, diakses dalam 

http://uselectionatlas.org/RESULTS/national.php?year=1980, (17 Februari 2017, 22:466 WIB). 

http://uselectionatlas.org/RESULTS/national.php?year=1980
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program tersebut apabila  terpilih  nanti. Beberapa hal yang dapat menjadi 

sandungan bagi masing-masing kandidat sehingga tidak dapat meyakinkan atau 

bahkan mengurangi jumlah masa calon pemilih dan pendukungnya adalah 

masalah tuduhan skandal atau kasus moral. Penyampaian materi program yang 

dianggap kurang meyakinkan juga dapat mengurangi masa calon pemilih atau 

pendukung bagi masing-masing kandidat pada saat kampanye. 

Kejadian serupa terjadi pada tahun 1972, di mana pada saat itu para 

pendukung Partai Demokrat memberikan dukungan penuh bagi George 

McGovern untuk memenangkan pemilihan presiden. Namun pada saat kampanye, 

lawan kampanye dari George McGovern yaitu Richard Nixon dari Partai Republik 

tampil lebih menyakinkan sehingga sebagian besar masa calon pemilih beralih ke 

Partai Republik dan memberikan dukungan kepada Richard Nixon sebagai calon 

Presiden Amerika Serikat untuk yang kedua kalinya.3  

Amerika Serikat kembali melaksanakan pemilu presiden yang ke-45 

tepatnya pada tanggal 8 November 2016 yang lalu. Pemilu tersebut pada akhirnya 

menampilkan dua kandidat terkuat yang dipilih dari masing-masing Partai. Kedua 

kandidat tersebut adalah Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump 

kandidat Partai Republik. Karir politik Hillary Clinton berawal ketika ketika 

suaminya yaitu Bill Clinton menjabat sebagai Gurbernur di Negara bagian 

Arkansas tahun 1983-1992. Tidak hanya menjadi First Lady di  Negara bagian 

Arkansas, Hillary Clinton juga kemudian menjadi First Lady bagi Negara 

Amerika Serikat ketika suaminya Bill Clinton diangkat sebagai presiden pada 
                                                           
3  The Editors of Encyclopædia Britannica, 2014, United States presidential election of 1972, 

diakses dalam https://www.britannica.com/event/United-States-presidential-election-of-1972, 
(17 Februari 2017, 22:466 WIB). 

https://www.britannica.com/event/United-States-presidential-election-of-1972
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tahun 1993. Karir politik Hillary Clinton sebelum mengikuti pemilu pemilihan 

presiden Amerika Serikat ke-45 ini adalah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri 

Amerika Serikat bagi kabinet Presiden Obama.4  

Baik Hillary Clinton maupun Donald Trump sama-sama memiliki latar 

belakang citra yang yang juga negatif di kalangan masyarakat Amerika Serikat. 

Sebagai contoh, meskipun Hillary Clinton dianggap lebih berpengalaman di 

bidang politik dibandingkan Donald Trump, namun hal tersebut tidak serta merta 

membuat Hillary Clinton langsung disukai oleh seluruh warga Amerika Serikat. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh media Washington Post-ABC News, 

diketahui sebanyak 41 persen warga Amerika Serikat yang suka terhadap Hillary 

Clinton, sedangkan sebanyak 56 persen orang yang tidak suka. Ketidaksukaan 

masyarakat Amerika Serikat terhadap Hillary Clinton dikarenakan adanya citra 

masa lalu Hillary Clinton yang dianggap kurang baik selama memegang jabatan 

publik sebelumnya. Namun hasil polling terhadap Hillary Clinton masih lebih 

baik jika dibandingkan dengan Donald Trump di mana hanya 35 persen 

masyarakat Amerika yang menilainya baik sementara 63 persen lainnya 

melihatnya tidak baik. Hingga 2 bulan menjelang pemilu tahun lalu, Hillary 

Clinton terus unggul 5 persen atas Donald Trump. Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Real Clear Politics, Hillary Clinton berhasil mengantongi 42 

persen suara, sementara Donald Trump hanya mengantongi 37 persen suara.5  

                                                           
4  Fathimatuz Zahroh, Manca Negara-Hillary Clinton, Artikel dalam Merdeka.com, diakses 

dalam https://profil.merdeka.com/mancanegara/h/hillary-clinton/  (17 Februari 2017, 22:466 
WIB). 

5  Novi Christiastuti, Pemilihan Presiden AS, Artikel dalam DetikNews.com, diakses dalam 
https://news.detik.com/internasional/3288941/lebih-dari-separuh-warga-as-tak-suka-hillary-
clinton, (17 Februari 2017, 22:466 WIB). 

https://profil.merdeka.com/mancanegara/h/hillary-clinton/
https://news.detik.com/internasional/3288941/lebih-dari-separuh-warga-as-tak-suka-hillary-clinton
https://news.detik.com/internasional/3288941/lebih-dari-separuh-warga-as-tak-suka-hillary-clinton
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Hillary Clinton yang menjadi lawan politik Donald Trump merupakan sosok 

yang populer di kalangan masyarakat Amerika Serikat. Hillary Clinton mulai 

mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden Amerika pada tanggal 12 

April 2015. Hillary kemudian mengikuti serangkaian kampanye untuk melawan 

sesama rekannya dari Partai Demokrat yaitu Bernie Sanders. Setelah 

memenangkan serangkaian pemilihan pendahuluuan perama seperti kaukus Iowa 

Demokrat, kaukus Nevada dan pemilihan pendahuluan South Carolina. Hillary 

akhirnya memenangkan suara dari sebagian besar negara bagian di babak utama 

akhir dari pemilihan pendahuluan di mana Hillary menerima hampir 17 juta suara 

selama proses pencalonan, sedangkan Sanders memperoleh 13 hanya juta suara.  

Hillary kemudian secara resmi dinominasikan sebagai presiden Amerika 

pada Konvensi Nasional Demokrat di Philadelphia pada 26 Juli 2016, dengan 

senator Tim Kaine sebagai calon wakil presiden. Tahap selanjutnya adalah tahap 

pemilihan umum di mana Hillary akan beradu melawan Donald Trump dari Partai 

Republik, Gary Johnson dari Partai Libertarian, dan Jill Stein dari Partai Hijau. 

Hillary selalu memimpin secara signifikan dalam jajak pendapat nasional 

dibandingkan  Donald Trump. Pada awal Agustus 2016, akhirnya Hillary kembali 

memimpin hasil jajak pendapat nasional dengan peningkatan elektabilitas pasca 

konvensi sebesar 7 persen. Hasil jajak pendapat yang dilansir CNN menunjukan 

bahwa Hillary lebih unggul sembilan poin dibandingkan Donald Trump yaitu 52 

persen berbanding 43 persen.  

Namun pada akhirnya Hillary dikalahkan oleh Donald Trump dalam 

pemilihan presiden berdasarkan perolehan suara electoral college. Elector sendiri 
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adalah anggota House of Representative atau DPR, ditambah dengan anggota 

Senat Amerika Serikat pada masing-masing negara bagian. Terdapat sebanyak 

538 electoral college di 50 negara bagian Amerika Serikat. Oleh sebab itu, 

kandidat presiden yang pertama kali meraih 270 suara electoral college akan 

menjadi pemenang pemilu Amerika Serikat. Pada tanggal 9 November, Donald 

Trump telah menerima 279 suara electoral college. Hillary sendiri adalah 

pemenang dalam sebagian besar voting populer atau dapat disebut bahwa Hillary 

adalah kandidat yang memenangkan suara mayoritas secara nasional jika 

dibandingkan dengan Donald Trump. Namun Hillary dikalahkan oleh Donald 

Trump dalam perolehan suara electoral college sehingga gagal menjadi menjadi 

Presiden Amerika Serikat.  

Berbeda dengan Hillary Clinton yang lebih dulu berkarir di bidang politik, 

Donald Trump kandidat dari Partai Republik yang sebelumnya dikenal sebagai 

seorang pengusaha properti baru aktif terjun ke bidang politik semenjak dua tahun 

terakhir sebelum pemilu Presiden Amerika Serikat ke-45 diselenggarakan. Jauh 

sebelumnya yaitu pada tahun 1987, Donald Trump sebenarnya telah bergabung 

sebagai anggota dalam Partai Republik. Namun saat itu Donald Trump tidak 

begitu aktif dalam Partai dan tidak pernah sekalipun memiliki jabatan 

fungsionaris.6 Pada tahun 2010 Donald Trump sempat menyatakan keinginannya 

untuk mengikuti pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2012, namun pada 

tahun 2011, Donald Trump membatalkan keinginannya tersebut karena diajukan 

untuk mengikuti pemilihan wakil presiden bagi kandidat presiden dari Partai yang 
                                                           
6  Huminca Sinaga, 2016, Trump Pengusaha Pertama AS yang Jadi Presiden, Artikel dalam 

Pikiran Rakyat, diakses dalam http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2016/11/09/trump-
pengusaha-pertama-yang-jadi-presiden-384338, 17 Februari 2017, 22:466 WIB) 

http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2016/11/09/trump-pengusaha-pertama-yang-jadi-presiden-384338
http://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2016/11/09/trump-pengusaha-pertama-yang-jadi-presiden-384338
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sama yaitu Michele Bachmann yang kemudian diketahui mengundurkan diri dari 

kampanye menjadi calon presiden setelah memperoleh hasil perolehan suara yang 

kurang memuaskan di Iowa.7  

Meskipun hasil polling yang dilakukan oleh beberapa media menunjukan 

bahwa Hillary Clinton lebih unggul dibandingkan Donald Trump, dan secara karir 

politik Hillary Clinton juga lebih berpengalaman dibandingkan Donald Trump,  

namun pada akhirnya hasil pemilu di Amerika Serikat tahun 2016 yang lalu cukup 

mengejutkan. Hal ini dikarenakan hasil pemilu di Amerika Serikat tersebut di 

menangkan oleh Donald Trump yang selama ini banyak disangsikan 

kemampuannya. Donald Trump dikenal sebagai sosok yang penuh dengan 

kontroversi pada saat menjalankan kampanyenya. Banyak pengamat yang 

meragukan Donald Trump akan memenangkan pemilihan presiden kala itu.8 

Donald Trump dikenal sebagai sosok yang selalu mengeluarkan pernyataan 

yang menyudutkan bahkan menyinggung lawan politiknya. Donald Trump juga 

sempat membuat pernyataan yang menyinggung para umat Muslim di dunia 

dengan menyatakan akan memberlakukan aturan larangan bagi umat Islam untuk 

masuk ke Amerika.9  

Berdasarkan hal di atas, tampak bahwa kemenangan Donald Trump menjadi 

presiden ke-45 Amerika Serikat tidaklah mudah. Para kandidat harus mampu 

                                                           
7  Shallysa Rachmi A, Manca Negara-Donald Trump, Artikel dalam Merdeka.com, diakses 

dalam  https://profil.merdeka.com/mancanegara/d/donald-trump/, (17 Februari 2017, 22:466 
WIB). 

8  BBC Indonesia, Dari pengusaha properti ke Presiden Amerika Serikat, diakses dalam 
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38668624, (17 Februari 2017, 22:466 WIB). 

9  CNN Indonesia, Kontroversi Donald Trump, diakses dalam 
http://www.cnnindonesia.com/internasional/focus/kontroversi-donald-trump-2912/,(17 
Februari 2017, 22:466 WIB).  

https://profil.merdeka.com/mancanegara/d/donald-trump/
http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38668624
http://www.cnnindonesia.com/internasional/focus/kontroversi-donald-trump-2912/
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meyakinkan massa pemilih dengan program yang dijanjikan baik melalui 

kampanye maupun melalui adu argumentasi dengan kandidat saingan secara 

terbuka. Hal ini juga menunjukan bahwa kandidat dituntut mahir berbicara dan 

melakukan pendekatan persuasif dan komunikatif dengan masa. Selain persiapan 

mental, kandidat presiden juga harus siap dalam mengeluarkan sejumlah materi 

yang biasanya digunakan untuk biaya bagi para petugas kampanye, konferensi 

pers, kunjungan ke berbagai daerah dan lembaga, biaya penyebarluasan di 

berbagai media, dan lain-lain. Petugas kampanye merupakan unsur yang sangat 

penting bagi setiap kandidat yang ingin melakukan kampanye. Petugas kampanye 

biasanya terdiri dari pemuka pendapat, manajer, sekretaris, sekuriti, dan para 

pembantu setianya. Oleh sebab itu, para kandidat biasanya sudah mempersiapkan 

hal tersebut sebelum pelaksanaan kampanye seperti memesan para pemuka 

pendapat yang kharismatis dan memiliki pengaruh besar serta manajer yang 

mampu mengelola pelaksanaan tugas-tugas kampanye. Hal tersebut merupakan 

hal yang lazim bagi warga Amerika Serikat yaitu setiap kandidat memerlukan 

dana yang cukup besar untuk keperluan biaya kampanye karena mengingat bahwa 

Amerika memiliki tingkat sosial ekonomi yang lebih besar dari negara-negara 

berkembang.10 Pada akhir Juli, Donald Trump memimpin di atas Hillary dalam 

jajak pendapat utama dengan peningkatan elektabilitas pasca konvensi 

(convention bounce) sebesar 3 sampai 4 persen.  

                                                           
10  Aziz Taufik Hirzi, 2008, Kampanye Kandidat Presiden Amerika Serikat dalam Meraih Simpati 

Para Pemilih, MEDIATOR, Juni, Vol. 9,  No.1, Hal. 136, diakses dari 
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=117302&val=5336, (17 Februari 2017, 
22:466 WIB). 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=117302&val=5336
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Donald Trump dikenal sebagai seorang pengusaha dan tidak memiliki 

pengalaman politik sebaik lawannya Hillary Clinton. Selain itu, tingkat 

ketidaksukaan warga terhadap Donald Trump juga jauh lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan Hillary Clinton. Berbagai pernyataan Donald Trump yang 

kontroversial kerap menyinggung bahkan dianggap melecehkan ras, agama 

maupun gender tertentu di Amerika Serikat. Namun selama kampanye, Donald 

Trump ternyata mampu meningkatkan masa pemilihnya sehingga berhasil 

mengalahkan saingan terkuatnya Hillary Clinton dan akhirnya terpilih menjadi 

Presiden Amerika Serikat berikutnya menggantikan Barack Obama. 

Bagaimana Donald Trump mampu memenangkan pemilu tersebut tentunya 

tidak lepas dari strategi yang digunakannya pada saat berkampanye dan oleh 

karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul 

“Strategi Kampanye Pemenangan Donald Trump pada Pemilihan Presiden ke-45 

Amerika Serikat”.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu: bagaimana strategi kampanye Donald Trump dalam 

memenangkan pemilihan presiden ke-45 Amerika Serikat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi yang digunakan 

oleh Donald Trump dalam memenangkan pemilihan Presiden ke-45 Amerika 

Serikat. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana strategi kampanye serta 

pencitraan yang digunakan Donald Trump ketika berkompetisi dengan kandidat 
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dari dalam Partai Republik hingga berkompetisi kandidat dari Partai Demokrat 

yaitu Hillary Clinton dalam memenangkan pemilihan Presiden di Amerika 

Serikat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dalam 

mengambil keputusan praktis yang berkaitan dengan strategi yang digunakan 

khususnya pada saat pemilihan calon presiden sehingga dapat meyakinkan masa 

pendukung atau calon pemberi suara melalui kegiatan kampanye yang dilakukan. 

Seiring dengan kesadaran akan peranan dan fungsi kampanye politik khususnya 

pada suatu ajang pemilihan presiden, diharapkan para praktisi dapat menggunakan 

strategi kampanye politik secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil yang 

optimal. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi 

pengembangan ilmu studi Hubungan Internasional. Penulis juga berharap agar 

penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai strategi kampanye di Amerika 

Serikat khususnya pada pemilihan presiden. Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah kemampuan dalam berpikir dan sebagai media untuk meningkatkan 

kemampuan penalaran, pengetahuan dan teori yang diperoleh selama belajar di 

perguruan tinggi. 
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1.5 Ruang Lingkup Pembahasan 

1.5.2 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini hanya fokus terhadap strategi kampanye yang 

digunakan Donald Trump dan Partai Republik untuk meraih kemenangan di ajang 

pemilihan Presiden Amerika Serikat ke-45. 

1.5.3 Batasan Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini dimulai pada waktu dimulainya Donald 

Trump resmi mencalonkan diri menjadi kandidat calon presiden dari Partai 

Republik pada bulan Juni 2015 hingga pengumuman pemenang pemilihan 

presiden yaitu bulan Nopember 2016.  

1.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap beberapa 

penelitian sebelumnya untuk mempertegas akan kebaruan dan orisinilitas dari 

penelitian ini.  

Penelitian pertama diambil dari jurnal Rosnani11 yang berjudul 

“Propaganda The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dalam 

Kemenangan Barrack Obama pada Pemilu Presiden Amerika Serikat Tahun 

2008”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori interest 

                                                           
11   Siti Rosani, 2015, Propaganda The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dalam 

Kemenangan Barrack Obama pada Pemilu Presiden Amerika Serikat Tahun 2008. eJournal 
Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 3, No.2, Samarinda: FISIP Universitas Mulawarnan, hal. 
287-300. 
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group dari Duverger12 atau teori kelompok  kepentingan yaitu kelompok yang 

aktif di dalam politik. Teori interest group atau kelompok kepentingan 

didefinisikan sebagai kelompok penekan yang secara tidak langsung mengambil 

bagian dalam memperoleh kekuasaan atau dalam melancarkan kekuasaan itu 

sendiri. Mereka bertindak untuk mempengaruhi kekuasaaan tanpa terlibat di 

dalamnya, mereka melancarkan tekanan-tekanan atas kekuasaan yang sedang 

berjalan. Berdasarkan teori interest group tersebut maka dalam penelitian ini akan 

membahas bagaimana sepak terjang AIPAC dalam memenangkan Barrack Obama 

untuk menjadi Presiden di Amerika Serikat. Partai Demokrat dan AIPAC adalah 

kelompok kepentingan yang turut menjadi bagian dalam strategi yang digunakan 

Presiden Barrack Obama untuk memenangkan pemilu Presiden di Amerika 

Serikat.  

Hasil penelitian Rosani mengungkapkan bahwa pada pemilu tahun 2008, di 

mana Barrack Obama menjadi calon Presiden Amerika pertama yang berasal dari 

kulit hitam keturunan Afro-Afrika. Sperti yang diketahui, Presiden di Amerika 

Serikat selalu  berasal  dari  kalangan WASP (White Amerikans, Anglo-Saxon, 

Protestant) yaitu kaum kulit putih, keturunan ras Anglo-Saxon, dan  beragama  

kristen-protestan.  Namun dengan adanya dukungan dari AIPAC, Barrack Obama 

mampu memenangkan pemilihan Presiden tersebut. Peran serta AIPAC dalam 

memenangkan Presiden Barrack Obama adalah melalui media massa karena 

segala pemberitaan mengenai kampanye calon kandidat Presiden lazimnya 

melalui media massa. AIPAC sendiri merupakan badan sensor dari sebagian besar 

                                                           
12  Maurice Duverger, 1989, Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan, (terjemahan 

Drs.Laila  Hasyim), Jakarta: Bina Askara. 
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media massa yang beroperasi di Amerika Serikat sehingga sangat mudah dalam 

meninjau dan menghadapi setiap pemberitaan mengenai Barrack Obama. AIPAC 

yang memiliki kekuasaan atas sebagian besar media massa di Amerika Serikat, 

tentunya dengan sangat mudah mempromosikan Barrack Obama sebagai calon 

Presiden. Melalui pendekatan yang  dilakukan Obama kepada AIPAC inilah 

kemudian Obama dapat memenangkan pemilu tersebut.  

Persamaan penelitian Rosani dengan penelitian sekarang ini adalah sama-

sama meneliti tentang strategi presiden dalam memenangkan pemilu. 

Perbedaannya adalah dalam penelitian Rosani hanya membahas mengenai strategi 

presiden dalam pembentukan citra ras minoritas, namun tidak membahas secara 

mendalam mengenai strategi yang digunakan oleh Barrack Obama pada saat 

berkampanye. Sedangkan penelitian yang sekarang ini akan membahas mengenai 

strategi yang digunakan Donald Trump baik dari segi pembentukan citra melalui 

media massa maupun melalui kampanye serta debat antar kandidat calon presiden.  

Penelitian yang kedua diambil dari sebuah skripsi yang berjudul “Strategi 

Pencitraan Diri Presiden Amerika Serikat Studi Kasus: Barack Hussein 

Obama pada Pemilihan Presiden 2008” oleh Wildan13. Jenis penelitian ini 

adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan konsep 

teori stealth democracy dari Hibbing dan Theiss-Morse. Teori stealth democracy 

menjelaskan bahwa strategi kampanye yang akan memiliki pengaruh kuat 

terhadap pilihan masyarakat dalam pemilu adalah kampanye. Melalui kampanye 

massa dapat memiliki gambaran sekaligus menilai kelebihan maupun kekurangan 
                                                           
13  Wildan, 2012, Strategi Pencitraan Diri Presiden Amerika Serikat Studi Kasus: Barack Hussein 

Obama pada Pemilihan Presiden 2008, Skripsi, Depok: Jurusan Ilmu Politik Universitas 
Indonesia, hal. 1-91. 
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dari setiap kandidat. Berdasarkan dari teori yang digunakan tersebut maka dalam 

penelitian ini membahas mengenai strategi para kandidat dalam membentuk citra 

diri selama berkampanye. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Obama melalui kegiatan 

kampanyenya telah membangun citra positif di berbagai kalangan masyarakat 

Amerika. Citra pemilihan Barrack Obama sebagai presiden melambangkan 

perubahan akan keragaman di masyarakat Amerika. Barack Obama juga menjadi 

simbol kemenangan dari perjuangan hak sipil terutama bagi kalangan minoritas di 

Amerika. Berdasarkan citra yang dibangun tersebut, Barrack Obama mendapat 

dukungan dari sebagian besar masyarakat Amerika sehingga akhirnya mampu 

memenangkan pemilihan presiden di tahun 2008. 

Penelitian Wildan memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang ini yaitu 

sama-sama meneliti mengenai strategi yang digunakan dalam pemilu melalui 

kegiatan kampanye. Namun penelitian yang dilakukan Wildan hampir sama 

dengan penelitian yang dilakukan Rosanni yaitu sama-sama menjelaskan strategi 

yang digunakan presiden Barrack Obama dari segi pencitraan diri melalui ras 

tanpa membahas secara mendalam mengenai strategi yang digunakan oleh 

Barrack Obama pada saat berkampanye maupun strategi dalam menjatuhkan 

lawan politiknya.       

Penelitian ketiga diambil dari sebuah jurnal yang berjudul “Analisis 

Kemenangan Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) dalam Pemilu Turki 2011” 
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yang ditulis oleh Tamara14. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif 

dengan teknik analisa kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori basis Partai dari 

Campbell. Teori ini menjelaskan bahwa suatu Partai mendapat kekuatan dari 

dukungan satu atau beberapa kelompok yang mempunyai orientasi dan tujuan-

tujuan politik yang sama. Melalui teori basis Partai, maka dalam penelitian ini 

membahas kemenangan Adalet Ve Kalkinma Partisi sebagai Partai yang 

memenangkan pemilu di Turki tahun 2011 berdasarkan identifikasi terhadap 

Partai yaitu rasa kesetiaan dan cinta setiap individu kepada Partai, isu yang sedang 

berkembang yaitu individu memilih Partai berdasarkan isu dari Partai yang 

dianggap layak dan sanggup untuk memimpin pemerintahan dan terakhir adalah 

orientasi terhadap calon yaitu di mana individu memilih Partai karena kualitas 

personal kandidat tanpa memandang pada Partai yang mendukungnya atau pada 

isu yang sedang berkembang. 

Hasil penelitian Tamara menunjukan bahwa kemenangan Adalet Ve 

Kalkinma Partisi dalam pemilu di Turki pada tahun 2011 dikarenakan AKP  dapat 

membuktikan komitmennya mengenai demokrasi di Turki selama dua periode 

masa  kepemipinannya. Hal tersebut ternyata mampu menarik simpatik 

masyarakat Turki dalam pemilu. Selain itu, isu yang diangkat oleh Adalet ve 

Kalkinma Partisi saat berkampanye sangat sesuai dengan keinginan masyarakat 

Turki yaitu isu bergabungnya Turki menjadi anggota Uni Eropa. Bagi masyarakat 

Turki, dengan bergabungnya Turki menjadi menjadi anggota dari Uni Eropa akan 

memberi dampak yang besar positif bagi masyarakat Turki. Berdasarkan calon 
                                                           
14  Reksa Fiaji Tamara, 2013, Analisis Kemenangan Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) dalam 

Pemilu Turki 2011. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Samarinda: FISIP HI Universitas 
Mulawarman, Vol. 1, No. 4, hal. 1141-1154. 
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yang diunggulkan dalam pemilu, Adalet ve Kalkinma Partisi memiliki seorang 

Recep Tayyip Erdogan yang kharismatik dan dikenal sebagai muslim yang taat. 

Recep Tayyip Erdogan juga dikenal sebagai pejabat pemerintah yang memiliki 

citra positif. Selain itu, sifat positif  Recep Tayyip Erdogan terhadap kelompok 

yang selalu menekannya telah membangun citranya dikalangan publik sebagai 

sosok yang bersahabat. Kemampuan Recep Tayyip Erdogan dalam menjalin 

hubungan baik dengan negara lain membuat rakyat Turki yakin dengan 

dipimpinnya Turki kembali oleh Recep Tayyip Erdogan, akan membawa 

pengaruh yang sangat baik bagi masyarakat dan Negara Turki. 

Persamaan penelitian Tamara dengan penelitian sekarang ini adalah sama-

sama meneliti dan membahas strategi yang digunakan kandidat pada saat pemilu. 

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Tamara hanya membahas 

strategi yang dilakukan oleh sebuah Partai dalam membangun opini publik agar 

dapat memenangkan kandidatnya dalam pemilu sementara penelitian yang 

sekarang ini akan meneliti dan membahas strategi kampanye yang dilakukan oleh 

kandidat dalam membangun citranya serta menjatuhkan citra kandidat lawannya.  

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian keempat diambil dari sebuah jurnal 

berjudul “Strategi DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dalam 

Pemenangan Pemilu Presiden Tahun 2014” yang ditulis oleh Aprianto15.  Jenis 

penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori proses marketing politik milik 

Niffenneger dan Buttler. Sebagaimana menurut pendapat Niffrenger, proses 
                                                           
15  Aziz Aprianto & Agus Satmoko Adi, Strategi DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dalam 

Pemenangan Pemilu Presiden Tahun 2014. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2,  
Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, hal. 579-593. 
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marketing politik yang meliputi produk, promosi, tempat, harga, segmentasi dan 

positioning merupakan strategi yang digunakan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa 

Timur dalam pemenangan pemilu presiden tahun 2014.     

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi yang 

digunakan Partai Golkar dalam pemenangan pemilu presiden pada tahun 2014 

yaitu dengan melaksanakan beberapa program kerja. Program kerja dimaksud 

untuk memperoleh simpati masyarakat agar memberikan dukungannya kepada 

Partai Golkar dan capres Aburizal Bakrie dalam pemenangan pemilu presiden.  

Persamaan penelitian Aprianto dengan penelitian sekarang ini adalah sama-

sama meneliti strategi yang digunakan oleh Partai politik maupun kandidat 

Presiden dalam memenangkan pemilu. Perbedaannya adalah pada penelitian 

Aprianto tidak meneliti mengenai strategi kampanye maupun strategi pencitraan 

diri yang digunakan oleh kandidat presiden, sementara unttuk penelitian yang 

sekarang, penulis akan meneliti dan membahas mengenai strategi kampanye yang 

dilakukan oleh kandidat presiden baik dalam membangun citranya maupun dalam 

menjatuhkan citra kandidat lawannya. 

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang kelima diambil dari sebuah 

skripsi berjudul “Strategi Komunikasi Politik PAC Partai Gerindra Limo 

dalam Pemilu Legislatif di Depok” yang ditulis oleh Zulfikar16. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif interpretatif. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori Graber yang mengatakan bahwa sosialisasi merupakan 

tahapan belajar, penerimaan, dan improvisasi kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan, 

                                                           
16  Zulfikar, 2010, Strategi Komunikasi Politik PAC Partai Gerindra Limo dalam Pemilu 

Legislatif di Depok, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.  
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struktur, serta faktor lingkungan yang membentuk kehidupan politik. Hasil 

penelitian Zulfikar menunjukan bahwa PAC Partai Gerindra Limo mengunakan 

lima jenis strategi komunikasi selama pemilu legislatif,  yaitu pertama melakulan 

sosialisasi politik baik yang dilakukan melalui komunikasi massa maupun 

komunikasi interpersonal dengan mengangkat isu-isu yang relevan untuk 

dijadikan slogan. Kedua, memperluas jaringan Partai dengan menggandeng tokoh 

masyarakat, organisasi masyarakat, ataupun pendekatan secara personal. Ketiga, 

menjalankan kampanye individu dan kampanye terbuka. Keempat, membina 

hubungan yang baik dengan media maupun pers.  Kelima, melakukan pencitraan 

politik yang bertujuan untuk meyakinkan  masyarakat bahwa Partai Gerindra 

berbeda dengan Partai lain. Persamaan penelitian yang dilakukan Zulfikar dengan 

penelitian yang sekarang ini adalah sama-sama membahas mengenai strategi 

kampanye individu maupun terbuka yang digunakan oleh kandidat. Perbedaannya 

adalah pada penelitian Zulfikar hanya menitik beratkan penelitian pada strategi 

komunikasi yang digunakan kandidat namun tidak membahas secara rinci tentang 

strategi kandidat dalam membangun opini masyarakat selama berkampanye.  

Penelitian terakhir adalah penelitian yang keenam diambil dari skripsi 

berjudul “Kampanye Politik Cyber Media Sebagai Salah Satu Faktor yang 

Mempengaruhi Kemenangan Obama dalam Pemilu Amerika” yang ditulis 

oleh Istiqomah17. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep cyber 

                                                           
17  Shirly Istiqomah, 2016, Kampanye Politik Cyber Media Sebagai Salah Satu Faktor yang 

Mempengaruhi Kemenangan Obama dalam Pemilu Amerika, Skripsi, Malang: UMM.  
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media dari Rahman18 serta menggunakan teori propaganda dari T. May Rudi19 dan 

teori voting behaviour dari Harold. Tujuan penelitian Istiqomah adalah untuk 

menjelaskan bagaimana konsep kampanye politik cyber media dapat 

mempengaruhi kemenangan Obama pada masa pemilu tahun 2008. Hasil 

penelitian Istiqomah mengungkapkan bahwa konsep komunikasi politik yang 

diterapkan oleh tim kampanye Obama yang menawarkan perubahan menjadi tema 

yang menarik perhatian publik dari awal masa pencalonan kandidat dari partai 

demokrat hingga pencalonannya sebagai Presiden AS. Hal ini sebagai dampak 

dari konsep kampanye Obama tanpa media konvensional. Tim kampanye obama 

menggunakan media cyber sebagai salah satu cara untuk menyampaikan pesan 

politik kepada masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, kampanye melalui 

cyber media menjadi salah satu faktor kemenangan Presiden Obama dalam pemilu 

AS pada masa kampanye Obama yang dimulai pada tanggal 01 April tahun 2008 - 

tanggal 31 Oktober 2008. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Istiqomah dengan penelitian yang 

sekarang ini adalah sama-sama membahas mengenai strategi kampanye oleh 

masing-masing kandidat. Perbedaannya adalah pada penelitian Istiqomah hanya 

menitik beratkan penelitian pada strategi kampanye melalui cyber media yang 

digunakan kandidat namun tidak membahas secara rinci tentang strategi Donald 

Trump dalam mempengaruhi masyarakat melalui program-program maupun 

kebijakan selama berkampanye.  
                                                           
18  Alfarisi, Rahman. 2009. Cyber Media: Memaksimalkan Komunikasi dengan Cara Baru. Lihat 

di http://www.scribd.com/doc/23272448/Cyber-Media-Chapter-09 Diakses pada tanggal 04 
Februari 2016. 

19  T. May Rudy. 2005. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat International. Bandung: Refika 
Aditama. Hlm. 169-174. 

http://www.scribd.com/doc/23272448/Cyber-Media-Chapter-09
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Berdasarkan seluruh hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam 

penelitian ini, tidak satupun yang membahas secara rinci mengenai strategi 

kampanye yang digunakan kandidat dalam meningkatkan perolehan suara. Seperti 

penelitian Rosani dan Wildan yang hanya membahas mengenai strategi presiden 

dalam pembentukan citra diri sebagai kandidat yang berasal dari ras minoritas, 

namun tidak membahas secara mendalam mengenai strategi yang digunakan oleh 

kandidat seperti strategi dalam pembentukan citra melalui media massa, melalui 

kampanye maupun melalui debat antar kandidat calon presiden. Berbeda dengan 

Rosani dan Wildan, hasil penelitian Tamara justru hanya membahas strategi yang 

dilakukan oleh sebuah Partai dalam membangun opini publik agar dapat 

memenangkan kandidatnya dalam pemilu tanpa membahas lebih dalam lagi 

mengenai strategi kampanye yang digunakan oleh kandidat dalam membangun 

citra serta menjatuhkan kandidat lawannya.  

Hampir sama dengan penelitian Tamara, Aprianto juga tidak meneliti 

mengenai strategi kampanye maupun strategi pencitraan diri yang digunakan oleh 

kandidat presiden secara mendalam. Sedangkan Zulfikar hanya menitik beratkan 

pada strategi komunikasi yang digunakan kandidat namun tidak membahas secara 

rinci tentang strategi kandidat dalam membangun opini positif bagi dirinya 

maupun opini negatif terhadap lawannya selama berkampanye. Demikian juga 

dengan penelitian Istiqomah yang tidak menjelaskan strategi kampanye dari 

Donald Trump melalui adu program dan kebijakan. 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul & Nama 

Penulis 

Jenis Penelitian 

dan Alat Analisa 

Hasil 

1 Propaganda The 
American Israel 
Public Affairs 
Committee (AIPAC) 
dalam Kemenangan 
Barrack Obama pada 
Pemilu Presiden 
Amerika Serikat 
Tahun 2008.  
(Rosani, 2015) 

Analisis 
deskriptif dengan 
pendekatan 
kualitatif. 

Barrack  Obama  merupakan  
calon  Preiden  pertama  
yang  berasal  dari kulit 
hitam keturunan Afro-
Afrika merupakan suatu hal 
yang fenomenal untuk 
pemilhan Presiden di 
Amerika Serikat sehingga 
mendapat dukungan dari 
AIPAC. Kampanye  serta  
pemberitaan mengenai calon 
kandidat Presiden tentunya 
melewati media massa yang 
aktif berada di Amerika 
Serikat. Dengan kekuatan 
memegang sebagian besar 
media massa di Amerika 
Serikat, tentunya dengan 
sangat mudah bagi AIPAC 
untuk mempromosikan 
Barrack Obama sebagai 
calon Presiden. Melalui 
pendekatan yang  dilakukan 
Obama kepada AIPAC 
inilah kemudian Obama 
dapat memenangkan pemilu 
tersebut. 

2 Strategi Pencitraan 
Diri Presiden Amerika 
Serikat Studi Kasus: 
Barack Hussein 
Obama pada 
Pemilihan Presiden 
2008. 
(Wildan, 2016) 

Analisa deskriptif 
kualitatif  

Barrack Obama melalui 
kegiatan kampanyenya 
mampu membangun citra di 
berbagai kalangan di mana 
pemilihannya sebagai 
presiden melambangkan 
perubahan  dan keragaman  
dalam masyarakat Amerika. 
Anak  muda Amerika 
semakin  menghadapi  
sesama  warga kulit putih 
dari latar belakang ras atau 
campuran dan  masyarakat 
Amerika telah menjadi 
semakin beragam sejak 
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kemenangan gerakan  hak-
hak  sipil. 

3 Analisis Kemenangan 
Adalet Ve Kalkinma 
Partisi (AKP) dalam 
Pemilu Turki 2011. 
(Tamara, 2013) 

Analisa deskriptif 
kualitatif 

Kemenangan Adalet Ve 
Kalkinma Partisi dalam 
pemilu di Turki pada tahun 
2011 dikarenakan AKP  
dapat membuktikan 
komitmennya mengenai 
demokrasi di Turki selama 
dua periode masa  
kepemipinannya. 
Selain itu, Berdasarkan 
calon yang diunggulkan 
dalam pemilu, Adalet ve 
Kalkinma Partisi memiliki 
seorang Recep Tayyip 
Erdogan yang kharismatik 
dan dikenal memiliki citra 
positif sehingga dapat 
membawa pengaruh yang 
sangat baik bagi masyarakat 
dan Negara Turki. 

4 Strategi DPD Partai 
Golkar Provinsi Jawa 
Timur dalam 
Pemenangan Pemilu 
Presiden Tahun 2014.  
(Aprianto, 2014) 

Analisa deskriptif 
eksploratif 
dengan 
pendekatan 
kualitatif 

Hasil penelitian ini 
menjelaskan bahwa terdapat 
beberapa strategi yang 
digunakan Partai Golkar 
dalam pemenangan pemilu 
presiden pada tahun 2014 
yaitu dengan melaksanakan 
beberapa program kerja. 
Program kerja dimaksud 
untuk memperoleh simpati 
masyarakat agar 
memberikan dukungannya 
kepada Partai Golkar dan 
capres Aburizal Bakrie 
dalam pemenangan pemilu 
presiden. 

5 Strategi Komunikasi 
Politik PAC Partai 
Gerindra Limo dalam 
Pemilu Legislatif di 
Depok. 
(Zulfikar, 2010) 

Analisa deskriptif 
interpretatif 

PAC Partai Gerindra Limo 
mengunakan lima jenis 
strategi komunikasi selama 
pemilu legislatif,  yaitu 
pertama melakulan 
sosialisasi politik baik yang 
dilakukan melalui 
komunikasi massa maupun 
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komunikasi interpersonal 
dengan mengangkat isu-isu 
yang relevan untuk 
dijadikan slogan. Kedua, 
memperluas jaringan Partai 
dengan menggandeng tokoh 
masyarakat, organisasi 
masyarakat, ataupun 
pendekatan secara personal. 
Ketiga, menjalankan 
kampanye individu dan 
kampanye terbuka. 
Keempat, membina 
hubungan yang baik dengan 
media maupun pers.  
Kelima, melakukan 
pencitraan politik yang 
bertujuan untuk meyakinkan  
masyarakat bahwa Partai 
Gerindra berbeda dengan 
Partai lain. 

6 Strategi  Kemenangan 
Donald Trump pada 
Pemilihan Presiden 
Ke-45 Amerika 
Serikat (Penelitian 
sekarang: Al-Adami, 
2017) 

Analisa deskriptif 
dengan 
pendekatan 
kualitatif 

Keberhasilan Donald Trump 
memenangkan Pemilihan 
Presiden Amerika Serikat 
tak terlepas dari strategi 
kampanyenya yang 
memanfaatkan kekuatan 
media massa baik melalui 
media cetak maupun 
elektronik semuanya 
difungsikan guna untuk 
menarik perhatian 
masyarakat, tak luput juga 
komunikasi secara langsung 
baik verbal maupun non 
verbal dengan masyarakat 
dengan tujuan membentuk 
pencitraan dari pasangan 
kandidat dimata masyarakat. 
Selain itu, Trump 
berikutnya adalah strategi 
pemenangan berbasis 
kelemahan dari pasangan 
kandidat. Trump juga 
menggunakan strategi 
kampanye negatif (negative 
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campaign), yaitu menyerang 
lawan-lawan politiknya 
dengan mengungkit sisi 
yang dianggap negatif dari 
lawan-lawannya tersebut. 
Berbagai sindiran maupun 
hinaan yang dilontarkan 
oleh Trump kepada lawan-
lawan politiknya termasuk 
kepada Hillary Clinton. 

7. Kampanye Politik 
Cyber Media Sebagai 
Salah Satu Faktor 
yang Mempengaruhi 
Kemenangan Obama 
dalam Pemilu 
Amerika. (Shirly 
Istiqomah, 2016) 

Deskriptif 
Kualitatif 

Konsep kampanye Obama 
tidak menggunakan media 
konvensional. Tim 
kampanye Obama memakai 
media cyber media dalam 
menyampaikan pesan politik 
bagi publik. Kampanye 
melalui cyber media 
menjadi salah satu faktor 
kemenangan Presiden 
Obama dalam pemilu AS 
pada masa kampanye 
Obama pada tanggal 31 
Oktober 2008. 

 

1.7 Kerangka Teori dan Konsep 

Kerangka teori dan konsep dalam enelitian ini bertujuan untuk memuat 

teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. 

Selanjutnya kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar 

pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Berikut adalah kerangka teori dan 

konsep yang digunakan guna mendukung penelitian ini. 

1.7.1 Perilaku Pemilih (Voting Behavior) 

Perilaku pemilih (voting behavior) merupakan tingkah laku seseorang dalam 

menentukan pilihannya yang menurutnya paling sesuai atau paling cocok. 

Perilaku memilih (voting behavior) menurut Plano adalah menyangkut suatu studi 
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yang memusatkan diri pada bidang yang menggeluti kebiasaan atau 

kecenderungan pilihan rakyat dalam pemilihan umum, serta latar belakang 

mengapa mereka melakukan pemilihan itu.20  

Voting behavior dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau 

kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain 

dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup 

tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat 

umum, mengadakan hubungan (contacting) atau (lobbying) dengan pejabat 

pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan 

sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya.21 

Teori voting behaviour dapat dikelompokkan dalam dua mashab besar. 

Pertama, pendekatan voting dari mashab sosiologis yang dipelopori oleh 

Columbia’s University Bureau of Applied Social Science. Kedua, pendekatan 

voting dari mashab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigans 

Survey Research Center.22 Menurut Muluk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

oleh seorang warga negara yang mempunyai hak untuk memilih dan terdaftar 

sebagai pemilih untuk melakukan pencoblosan melalui surat suara.23 Penulis 

menggunakan teori perilaku pemilih agar kulaifikasi dari sikap serta oreintasi 

masyarakat di dalam memilih dapat dikarakteristikkan berdasar tiga pendekatan 

                                                           
20  Jack C. Plano dkk. 1985. Kamus Analisa Politik. Jakarta: Rajawali Press, hal. 280. 
21  Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, hal. 136. 
22  Affan Gaffar. 1992. Politik Indonesia Transisi Menuju Dmokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

hal. 4-9. 
23  Hamdi Muluk. 2012. Pengantar Psikologi Politik. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 23. 
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yang penulis pakai yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan 

pendekatan pilihan rasional. 

A. Pendekatan Sosial 

Gerald merinci pengaruh pengelompokan sosial dalam kajian voting 

behavior ke dalam 2 variabel yaitu predisposisi (kecendrungan) sosial ekonomi 

pemilih dan keluarga pemilih. Apakah preferensi politik ayah atau ibu akan 

berpengaruh pada preferensi politik anak, sedangkan predisposisi sosial ekonomi 

berupa agama yang dianut, tempat tinggal, kelas sosial, karakteristik demografis 

dan sebagainya. 

Hubungan antara agama dengan perilaku pemilih nampaknya sangat 

mempengaruhi dimana nilai-nilai agama selalu hadir didalam kehidupan privat 

dan public dianggap berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pribadi para 

pemilih. Di kalangan partai politik, agama dapat melahirkan dukungan politik dari 

pemilih atas dasar kesamaan teologis, ideologis, solidaritas dan emosional. 

Fenomena partai yang berbasis agama dianggap menjadi daya tarik kuat dalam 

preferensi politik. 

B. Pendekatan Psikologis 

Pendekatan ini muncul merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka 

terhadap pendekatan sosiologis. Para pemilih menentukan pilihannya karena 

pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk 

dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari 

kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi 

perilaku politiknya.  
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Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai variabel utama dalam 

menjelaskan perilaku politik. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, 

menurut Greenstein ada tiga,24 yakni:  

1. Sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap objek 

diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut.  

2. Sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap 

tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama 

dengan tokoh yang diseganinya atau kelompok panutan.  

3. Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap 

seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau 

tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan 

eksternalisasi diri.  

C. Pendekatan Pilihan Rasional 

Dalam pendekatan pilihan rasional, terdapat faktor situasional yang ikut 

mempengaruhi pilihan politik seseorang. Faktor situasional ini bisa berupa isu-isu 

politik pada kandidat yang dicalonkan. Isu-isu politik menjadi pertimbangan yang 

penting dimana para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaian 

terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih dapat 

menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.25 

Pendekatan pilihan rasional mencoba menjelaskan bahwa kegiatan memilih 

sebagai kalkulasi untung dan rugi yang di pertimbangkan tidak hanya dana 

                                                           
24 Greenstein Fred & Nelson  W.  Polsby. 1975. Political Science: Scope and Theory. 

Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company. 
25  Ibid., hal. 50. 
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memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang di harapkan, 

tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang  ada. Pertimbangan ini 

digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih 

sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung 

dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai atau kandidat yang 

dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut 

memillih26.      

1.7.2 Political Marketing 

Menurut Kotler and Neil pengertian Political Marketing adalah sebuah 

aktifitas pemasaran untuk menyukseskan kandidat atau partai politik dengan 

segala aktivitas politiknya melalui kampanye program pembangunan 

perekonomian atau kepedulian sosial, tema, isu-isu, gagasan, ideologi, dan pesan-

pesan bertujuan program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik tinggi dan 

sekaligus mampu mempengaruhi bagi setiap warga negara dan lembaga/organisasi 

secara efektif.27 

Menurut Firmanzah, dalam proses Political Marketing, digunakan 

penerapan 4P bauran marketing,28 yaitu: 

1. Produk (Product) berarti partai, kandidat dan gagasan-gagasan partai 

yang akan disampaikan konstituen. Produk ini berisi konsep, identitas 

ideologi. Baik di masa lalu maupun sekarang yang berkontribusi dalam 

pembentukan  sebuah produk politik.  
                                                           
26  Surbakti Ramlan. Memahami ilmu politik. Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia, hal. 146. 
27  Kotler, P. & Niel. 1999. Generating Effective Candidates, Campaigns, and Causes. Sage: 

Thousand Oaks, hal. 3–19. 
28  Firmanzah. 2008. Marketing Politik. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, hal. 203. 
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2. Promosi (Promotion) adalah upaya periklanan, kehumasan dan promosi 

untuk sebuah partai yang di mix sedemikian rupa sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemilihan media perlu 

dipertimbangkan.  

3. Harga (Price), mencakup banyak hal, mulai ekonomi, psikologis, sampai 

citra nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan 

partai selama periode kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga 

persepsi psikologis misalnya, pemilih merasa nyaman, dengan latar 

belakang  etnis,  agama,  pendidikan  dan  lain-lain.  Sedangkan harga 

citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut 

dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara.  

4. Penempatan (Place), berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi 

sebuah partai dan kemampuannya  dalam  berkomunikasi  dengan  para 

pemilih. Ini berati sebuah partai harus dapat memetakan struktur serta 

karakteristik masyarakat baik itu geografis maupun demografis.  

Menggunakan 4P marketing dalam dunia politik, menjadikan marketing 

politik tidak hanya sebatas masalah iklan, tetapi lebih komprehensif. Marketing 

politik menyangkut cara sebuah institusi politik atau  parpol ketika 

menformulasikan produk politik, menyusun program publikasi kampanye dan 

komunikasi politik, strategi segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan 

masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik.29 Berdasarkan hal 

tersebut maka dapat dijelaskan bahwa political marketing adalah mengemas 

                                                           
29  Ibid., hal. 211. 
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pencitraan, publik figur dan kepribadian (personality) seorang kandidat yang 

berkompetisi dalam konteks pemilihan umum kepada masyarakat luas yang akan 

memilihnya. Tujuan marketing dalam politik adalah bagaimana membantu parpol 

untuk lebih baik dalam mengenal masyarakat yang diwakili atau menjadi target 

dan kemudian mengembangkan isu politik yang sesuai dengan aspirasi mereka. 

Donald Trump mengetahui bahwa kesadaran merupakan hal yang amat 

penting dalam sebuah kampanye politik. Oleh karena itu Donald Trump selalu 

menyampaikan pernyataan maupun gagasan yang kontroversial melalui media 

sosial dan hasilnya namanya mudah terlihat di berbagai dunia. Selain masalah 

kesadaran, Donald Trump juga memiliki orisinalitas. Gagasan Donald Trump 

meskipun kontroversial namun orisinal dari hasil pemikirannya. Berdasarkan 

konsep pemasaran, orisinalitas memiliki peranan penting dalam membangun 

sebuah hubungan kepada seluruh pemangku kepentingan. Donald Trump 

memiliki latar belakang pengusaha sehingga mampu menerapkan Political 

Marketing melalui 4P bauran marketing dengan menggabungkan insting bisnisnya 

ke dalam area politik. 

1.7.3 Strategi Kampanye 

Menurut Zimmerman, strategi adalah upaya yang dilakukan dalam mencapai 

sebuah sasaran dengan memanfaatkan kecakapan dan sumber daya suatu 

organisasi30. Selain itu strategi juga dapat diartikan sebagai teknik atau taktik yang 

akan dipakai untuk meraih sebuah sasaran.31 Sementara politik merupakan ilmu 

                                                           
30  Tregoe,  Benjamin B. dan  John W. Zimmerman,  1980, Strategi  Manajemen, Jakarta: 

Erlangga, hal. 17. 
31  Tim Prima Pena, 2006, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Gitamedia Press,  hal. 448. 
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untuk meraih kekuasaan baik menurut undang-undang yang berlaku di suatu 

negara maupun yang tidak. Berdasarkan definisi tersebut maka strategi politik 

dapat diartikan sebagai ilmu tentang teknik para praktisi politik atau politisi untuk 

mendapatkan sekaligus mempertahankan kekuasaan, serta membuat dan 

menerapkan keputusan politik yang diinginkan. Strategi politik juga merupakan 

strategi yang digunakan untuk mewujudkan aspirasi politik seperti untuk 

penerapan peraturan baru, pembuatan sebuah struktur baru dalam pemerintah dan 

untuk penerapan program-program seperti kebijakan deregulasi, privatisasi serta 

desentralisasi.32  

Saat pemilu, tentunya akan ada banyak sekali strategi politik  yang akan 

diterapkan khususnya oleh kandidat atau Partai politik yang mengikuti pemilu 

untuk dapat memperoleh banyak dukungan suara. Partai politik sendiri merupakan 

bagian penting dari sebuah sistem politik demokratis.33 Partai politik 

menggunakan berbagai strategi politik pada saat kampanye pemilihan presiden 

agar dapat memenangkan kandidatnya. Kampanye menurut Rogers dan Storey 

dalam Venus adalah suatu kegiatan komunikasi terorganisasi yang bertujuan 

menciptakan dampak tertentu terhadap masyarakat dalam periode waktu tertentu 

secara berkelanjutan34. Political campaign atau kampanye politik yang bertujuan 

antara lain untuk memeperoleh dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat 

yang diajukan Partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang 

                                                           
32   Peter Scrooder, 2009, Strategi Politik, Jakarta: FNS, hal. 5-6. 
33  Ichlasul Amal, 1988, Teori-teori Mutakhir Partai Politik, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 18 
34  Venus Antar, 2004, Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam 

Mengekfektifkan kampanye Komunikasi, Bandung: Simbiosa Rakatama Media, hal. 42. 



32 
 

diperebutkan lewat proses pemilihan umum35. Tujuan tersebut dapat dicapai 

melalui sebuah strategi yang disebut strategi komunikasi dalam konteks 

kampanye politik. Menurut Arifin, ada tiga jenis strategi komunikasi dalam 

konteks kampanye politik yaitu menonjolkan sifat ketokohan dan lembaga yang 

diwakili, membina kedekatan dan kebersamaan dengan masyarakat dan 

membangun mufakat melalui kompromi atau musyawarah36.   

Berdasarkan penjelasan di atas, maka strategi kampanye dapat diartikan 

sebagai bentuk khusus dari strategi politik yang diterapkan melalui komunikasi 

dengan masyarakat di mana tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan dan 

pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil perolehan suara yang 

baik dalam pemilu, agar dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat 

mengarah kepada perubahan masyarakat. Berdasarkan konsep strategi kampanye 

di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai political 

campaign (kampanye politik) yang digunakan oleh kandidat Donald Trump untuk 

memperoleh dukungan masyarakat agar dapat memenangkan pemilihan umum. 

Kampanye politik merupakan wadah atau media bagi Donald Trump untuk 

menyampaikan program-programnya, membangun citra dirinya sekaligus menjadi 

media untuk menjatuhkan lawan politiknya yaitu Hillary Clinton. 

 

 

                                                           
35  Ibid. 
36  Anwar Arifin, 2003, Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar Ringkas, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 102. 
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1.7.4 Strategi Pencitraan Diri  

Menurut Schroeder37, strategi pencitraan merupakan strategi yang digunakan 

dalam mencapai sebuah gambaran diri yang diinginkan dari publik. Sementara 

menurut Nimmo38, citra adalah segala hal yang berkaitan dengan gambaran 

seseorang berdasarkan pengetahuan, perasaan serta kecenderungannya terhadap 

sesuatu. Citra dapat berubah seiring dengan perjalanan waktu. Teori image 

building menyebutkan bahwa, citra akan terlihat atau terbentuk melalui proses 

penerimaan secara fisik, masuk ke saringan perhatian (attention filter), dan dari 

situ menghasilkan pesan yang dapat dilihat dan dimengerti (perseived message), 

yang kemudian berubah menjadi persepsi dan akhirnya  membentuk  citra. 

Kembali menurut Nimmo, citra seseorang tentang politik yang terjalin 

melalui pikiran, perasaan dan kesucian subjektif akan memberi kepuasan baginya, 

yang paling tidak memiliki tiga kegunaan, yaitu: (1) betapapun benar atau salah, 

lengkap atau tidak lengkap, pengetahuan orang tentang  politik, memberi jalan 

pada seseorang untuk  memahami  sebuah  peristiwa politik tertentu. (2) Kesukaan 

dan ketidaksukaan umum pada citra seseorang  tentang politik menyajikan dasar 

untuk menilai objek politik. (3) Citra diri seseorang memberikan cara 

menghubungkan dirinya dengan orang lain. Sebagai bagian dari komunikasi 

politik, pencitraan politik memang  dilakukan secara persuasif untuk memperluas 

arsiran wilayah harapan antara kandidat dengan pemilih. Citra dalam politik 

adalah sebuah pandangan mengenai suatu Partai politik dan kandidatnya, yang 

bersifat  penilaian  obyektif  masyarakat  atas tindakan dan perilaku dan etika para 

                                                           
37  Peter Scrooder , 2009, Strategi Politik. Jakarta: FNS, hal. 5-6. 
38  Nimmo, 2006, Komunikasi Politik, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 7 
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kader Partai tersebut yang berhubungan dengan eksistensinya dalam masyarakat. 

Citra merupakan kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan atau 

organisasi, kesan yang  dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, orang atau 

organisasi.39 

Strategi pencitraan menjadi sangat penting bagi sebuah Partai politik untuk 

memenangkan persaingan politik. Setiap organisasi, setiap Partai dan setiap 

kandidat memiliki citra tersendiri di lingkungan beraktifitas. Citra tersebut 

merupakan gambaran yang ada  dalam  bayangan masyarakat  atau para pemilih 

tentang organisasi, Partai atau kandidat pada periode  waktu tertentu. Apabila 

gambaran tersebut tidak ada maka artina masyarakat atau pemilih belum 

mengenal organisasi atau kandidat tersebut, sehingga mereka tidak bisa membuat 

gambaran tentang organisasi atau kandidat yang bersangkutan.40   

Unsur-unsur dalam strategi pencitraan Partai politik menurut Schroder  

adalah: pertama, strategi melebarkan posisi Partai politik atau kandidat, di mana 

Partai politik perlu mengidentifikasi nilai-nilai yang dimilikinya  secara jelas. 

Kedua, visi yang dibawa Partai politik harus mencerminkan pandangan ke depan, 

menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan harus  mendukung keputusan 

untuk mengambil tindakan politik tertentu. Ketiga, strategi pencitraan Partai 

politik ini juga harus diusahakan memberikan efek terbangunnya kepercayaan diri 

para kandidat/kader Partai, di mana penggambaran atas Partai politiknya 

                                                           
39  Elvinaro dan Ardianto, 2003, Dasar- Dasar Public Relations, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

hal. 112. 
40  Ibid, hal. 181. 
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menstimulasi timbulnya keyakinan para kandidat akan kompetensi yang 

dimiliki.41  

Kampanye politik dianjurkan dilakukan  setiap  hari (daily-campaign). 

Partisipasi dalam konferensi pers, peluncuran paket-paket kebijakan politik, safari 

politik ke daerah-daerah, talk show di TV dan perbincangan radio, serta pidato-

pidato politik harus dilihat sebagai media untuk kampanye. Semua aktivitas 

politik, secara sadar maupun tidak sadar, akan direkam  sekaligus didistribusikan 

oleh media dan  jurnalis. Nantinya semua aktivitas tersebut berkontribusi dalam 

pembentukan image politik Partai atau  kandidat bersangkutan. Karenanya, Partai 

politik atau kontestan individu diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam setiap 

ucapan dan tindakan politik. Hal ini dikarenakan masyarakat dan media-media 

akan memonitor secara permanen apa saja yang dilakukan Partai politik.42 

Kampanye politik jangka panjang akan membentuk pembangunan citra 

politik. Partai politik yang memiliki jejak rekam yang baik di masa lalu akan 

membentuk opini publik bahwa Partai tersebut layak menjadi pilihan. 

Penyampaian pesan-pesan politik melalui kampanye akan turut membentuk citra 

sebuah Partai. Berdasarkan konsep strategi pencitraan maka dalam penelitian ini 

akan membahas mengenai partisipasi Donald Trump Donald Trump 

memanfaatkan kampanye politik untuk membangun citranya agar mendapat 

simpati serta dukungan dari massa dan meraih kemenangan pada pemilu presiden 

di Amerika Serikat.  

                                                           
41  Ibid., hal. 182-183 
42   Firmanzah,  2008, Marketing  Politik  –  Antara  Pemahaman  dan  Realitas,  Jakarta:  Yayasan  

Obor Indonesia, hal. 270-271. 
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1.8 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam untuk 

mengumpulkan informasi sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. 

1.8.1 Tipe Penelitian   

Melalui penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif di mana 

metode deskriptif  bertujuan untuk menggambarkan usaha yang dilakukan Donald 

Trump dengan Partai Republik untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan 

Presiden.   

1.8.2 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang penulis gunakan adalah data  sekunder  yang diperoleh  dari 

berbagai  literatur dan kajian pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber.  

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data yang digunakan  oleh  penulis  adalah studi 

pustaka (Library Search) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari  literatur  

yang  berhubungan  dengan permasalahan yang  akan dibahas,  dan  kemudian 

menganalisanya. Literatur tersebut meliputi buku, dokumen, jurnal-jurnal, skripsi, 

tesis, dan artikel-artikel internet ataupun laporan-laporan  yang  berkaitan  dengan  

permasalahan yang akan penulis teliti.  

1.8.4 Teknik Analisis Data  

Teknik  analisis  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 

analisis data kualitatif yaitu teknik analisis yang bertujuan untuk memahami 
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fenomena dalam penelitian ini dengan cara menganalisa dan kemudian dijelaskan 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa sesuai dengan metode penelitian ilmiah. 

1.9 Hipotesa 

Strategi kampanye sangat diperlukan bagi Partai maupun bagi kandidat 

Presiden yang diajukan  dapat menang dalam pemilihan presiden. Melalui strategi 

kampanye maka kandidat dapat memproleh dukungan masyarakat dengan 

menyampaikan program serta mengangkat isu-isu penting yang menarik bagi 

masyarakat. Pembentukan citra yang positif  yang dapat menarik simpati 

masyarakat bagi kandidat dapat dilakukan selama berkampanye. Cara 

penyampaian materi serta program yang meyakinkan merupakan salah satu 

strategi dalam menarik simpati para pemberi dukungan. Selain itu, pembentukan 

citra kandidat juga dapat dilakukan melalui media massa, internet, postingan 

kandidat di sosial media atau debat terbuka antar kandidat. Calon presiden 

Amerika Serikat memiliki strategi kampanye yang dalam pencitraan diri maupun 

dalam mengembangkan isu yang dapat menjatuhkan lawan politiknya. Dari dua  

hal  tersebut  bermuara di saluran komunikasi  yang  menghasilkan  berbagai  

macam opini publik terhadap calon presiden. 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini akan membahas strategi 

kampanye yang digunakan oleh Donald Trump untuk memperoleh dukungan 

sekaligus untuk menjatuhkan lawannya. Selain itu, penelitian ini juga akan 

membahas upaya pencitraan diri Donald Trump untuk meraih perhatian sekaligus 

simpati masyarakat melalui kampanye terbuka maupun kampanye individu yang 

dilakukan melalui media massa dan internet.  
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1.10 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian bab ini berisi penulisan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari batasan 

penelitian dan batasan waktu, manfaat penelitian seperti manfaat akademis dan 

manfaat praktis, penelitian terdahulu, kerangka teori dan konsep, metode 

penelitian, teknik analisis data, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, 

tipe penelitian, hipotesa serta sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN PEMILIHAN UMUM AMERIKA SERIKAT  

Bab ini berisi gambaran atau informasi tentang sistem pemilihan umum 

Amerika Serikat, prinsip-prinsip pemilihan di Amerika Serikat, gambaran hasil 

pemilu presiden 2016 di Amerika Serikat, profil Donald Trump yang meliputi 

perjalanan karir politik Donald Trump, pengalaman politik Donald Trump dan 

dukungan partai republik terhadap Donald Trump. 

BAB III  STRATEGI KAMPANYE DONALD TRUMP DALAM PEMILU AS 
TAHUN 2016 

Bab ini berisi pemaparan mengenai program kampanye Donald Trump, 

politik luar negeri Donald Trump, komodifikasi isu politik Donald Trump serta 

penggunaan media masa online dan offline sebagai alat kampanye Donald Trump. 

 
BAB IV  PENGARUH STRATEGI KAMPANYE DONALD TRUMP 

TERHADAP PEROLEHAN SUARA DONALD TRUMP DALAM 
PEMILIHAN PRESIDEN KE-45 AMERIKA SERIKAT TAHUN 2016 

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan tentang perkembangan dukungan 

terhadap Donald Trump dalam pemilu AS tahun 2016 dilihat dari tingkat 
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popularitas dan tingkat elektabilitas, serta preferensi voting (kecenderungan 

pemilih) masyarakat AS terhadap Donald Trump dan isu-isu Kampanye. 

BAB V PENUTUP 

Bagian ini berisi beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini. 


